
  

 

 

 

 

                                                                                      

Teamwork 

Teamwork is bij ons de standaard voor het verzorgen van hoog kwalitatieve spoedzorg. Bij deze 

uitdagende functie sta je er dan ook niet alleen voor: je werkt in een enthousiast team van triagisten, 

huisartsen, SOH’ers  en chauffeurs. De Centrale Huisartsen Post Almelo en de spoedeisende hulp (SEH) 

van ZGT werken buiten kantooruren samen onder de naam Spoedpost Almelo. Hierdoor is er één loket 

voor acute zorg. 

 

Wat ga je doen? 

Als PA of VS vervul je een belangrijke rol bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten Je maakt 

hierbij gebruik van de NHG-standaarden en protocollen van de CHPA. Je werkt samen met de 

huisartsen vanuit één spreekuurlijst, wat maakt dat je er echt  als team samen voor staat. 

Uiteraard is er voor jou altijd een huisarts aanwezig om te consulteren. 

Je wordt 2 tot 3 diensten per maand ingeroosterd. De diensten voor het team VS/PA zijn op  

vrijdagavond en op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00 - 15.00 uur of van 15.00 –22.00 uur.  

Wat bieden wij? 
✓ Een prettige werkomgeving is voor ons een absolute must voor het leveren van goede 

zorg, een veilig leerklimaat waar met én van elkaar leren hierbij centraal staat. 

✓ Een leuke nieuwe uitdaging naast je huidige baan in de huisartsenpraktijk of spoedzorg 

✓ Salaris conform Cao Huisartsenzorg met aantrekkelijke ORT toeslagen, avond 30% 

 weekend  50% en  daarnaast op feestdagen ook nog 100% feestdagcompensatie 

✓ Een leuk team PA-VS waarmee je 2x per jaar een (gezellige) bijeenkomst hebt waarbij het 

scholingsonderwerp door jullie zelf bepaald kan worden. 

Wat vragen wij? 
✓ Een afgeronde Masteropleiding Physician Assistant of opleiding  

Master Advanced Nursing Practice. 

✓ Werkervaring in de huisartsenzorg of acute zorg. 

 

Eerst meer informatie over deze 
vacature of een keer meekijken? 
Bel naar Connie Oude Weernink 
Locatiemanager CHPA 
Tel: 06-52764612 

 
Direct solliciteren? 
Stuur dan je motivatie brief met CV 
naar het emailadres: 
c.oudeweernink@chpalmelo.nl 

 

 
Als Physician Assistant of 
Verpleegkundig Specialist kun je 
een mooie bijdrage leveren aan 
spoedzorg 
 
Spreekt  jou dit aan? 
 
Kom dan ons team VS/PA  
versterken 
versterken!      

Is je enthousiasme 
gewekt? 
Lees dan verder op onze 
website www.CHPA.nl 
voor meer informatie 
over onze organisatie en 
hoe we omgaan met je 
persoonsgegevens. 
 

http://www.chpa.nl/

